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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DA CAPITAL/RJ 

 
 
 
 
 
GRERJ nº 72337304295-28 (Comprovante em anexo) 

 
 

 

CLÁUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA, brasileiro, Vice-Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, Identidade nº 11776001-7 (IFP/RJ), inscrito no CPF sob o nº 

083.250.117-07, com endereço funcional no Palácio da Guanabara, situado na Rua 

Pinheiro Machado, s/nº, Prédio Anexo, 5º andar, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, CEP nº 

22231-901, vem, por seu advogado infra-assinado (Doc. 01 - Procuração), 

respeitosamente, apresentar  

QUEIXA-CRIME, c/ fulcro no artigo 30 do Código de Processo Penal1 e no art. 100, 

parágrafo 2º, do Código Penal2 

em face de BRUNO CAMPOS SELEM, brasileiro, Bacharel em Direito, solteiro, inscrito no 

CPF sob o nº 133.418.536-90, residente na Rua Jorge Figueiredo, 597, Anil, Jacarepaguá, 

Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.750-120, com base nos elementos de fato e de direito que 

passa a aduzir: 

 

1 – DOS FATOS 

O Querelado celebrou Acordo de Colaboração Premiada junto ao Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, que foi homologado nos autos da Petição Criminal 

                                                           
1 Art. 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada. 
2 Art. 100 – A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. (...) 
§2º - A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade 
para representa-lo. 
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nº 0079366-25.2019.8.19.0000, referente à denominada Operação Catarata II, iniciada a 

partir do Inquérito 250-00023/2019. 

Nos autos do referido acordo, em Termo de Declarações firmado em 

31/07/2020 (Doc. 02 – Termo de Declarações Colaborador), o Querelado narra fatos 

referentes à suposta prática de crimes licitatórios e conexos, no período entre os anos 

de 2013 e 2018, no âmbito do Município do Rio de Janeiro e da Fundação Leão XIII, 

órgão vinculado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

do Governo do Estado que visa à prestação de assistência a grupos populacionais de 

baixa renda. 

Ocorre que, no referido Termo de Declarações, o Querelado faz diversas 

acusações de envolvimento do Querelante nos esquemas criminosos relatados, sem, 

porém, trazer qualquer tipo de elemento que possa vir a corroborar suas 

alegações, tratando-se a narrativa, quando muito, de “ouvir dizer” sobre o suposto 

envolvimento. 

Segundo o Colaborador, ora Querelado, o Querelante, na época em que 

ocupava o cargo de Vereador na cidade do Rio de Janeiro (período de 2016 a 2018), 

responsável pela Subsecretaria de Proteção à Pessoa com Deficiência, seria o 

beneficiário de “propina” paga pela empresa SERVLOG RIO, para que esta fosse 

beneficiada nas contratações referentes ao projeto Qualimóvel Municipal. 

Porém, ao analisar os autos da referida colaboração, bem como os 

documentos que foram apresentados pelo Querelado no sentido de corroborar a 

narrativa apresentada, verifica-se que não há qualquer elemento que chancele as 

acusações feitas em face do Querelante, baseando-se as acusações em afirmativas que, 

supostamente, teriam sido feitas ao Querelado por terceiro, bem como em conjecturas 

criadas pelo próprio Querelado. 

De forma a melhor delinear as imputações, são colacionadas abaixo as 

menções feitas pelo Querelado, ao Querelante, no Termo de Declarações firmado no 

âmbito de sua Colaboração Premiada: 
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Da leitura das passagens em que o Querelante é citado, percebe-se que as 

acusações se resumem, tão somente, às próprias afirmações feitas pelo Querelado de 

que aquele seria beneficiário de propinas pagas em relação ao Projeto Qualimóvel 

Municipal e de sua suposta relação espúria com Flávio Chadud, sócio da SERVLOG RIO. 

Em uma das passagens (Ponto nº 4 do Termo de Declarações), segundo o 

Querelado/Colaborador, a certeza do recebimento de propinas por conta do projeto 

Qualimóvel Municipal adviria das palavras de Flávio Chadud, ou seja verdadeiro “ouvi 

dizer”, sendo que Flávio Chadud também é delatado pelo Querelado: 

“(...) Que quando o projeto passou a ser executado pela Subsecretaria de 

Proteção à Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro (antes de 2018), 

houve pagamento de propinas ao então vereador CLAUDIO CASTRO, 

sendo que quem efetuou pagamento foi FLAVIO CHADUD, através de 
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MARCUS VINICIUS, sócio da RIO MIX10; Que o declarante não sabe 

quanto foi pago de propina à CLAUDIO CASTRO, mas tem certeza de 

que houve pagamento de propinas, até porque FLAVIO CHADUD 

chegou a afirmar que teria entregue propina para CLAUDIO 

CASTRO, mas disse que enviou um determinado valor, tendo chegado 

um valor a menosdo que foi encaminhado, sendo que quem entregava 

diretamente o valor da propina ao então vereador CLAUDIO CASTRO era 

MARCOS VINICIUS (sócio da RIO MIX 10); Que FLAVIO CHADUD 

conheceu CLAUDIO CASTRO através de MARCUS VINICIUS (RIO MIX), 

até porque este era servidor municipal, tendo trabalhado com a 

CRISTIANE BRASIL na SECRETARIA MUNICIPAL DE ENVELHECIMENTO 

SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA do RIO DE JANEIRO, tendo sido 

Subsecretário Municipal de Envelhecimento Saudável e também atuado 

como pregoeiro. Que MARCUS VINICIUS (RIO MIZ 10) era muito 

próximo ao político CLAUDIO CASTRO;” 

Percebe-se, ainda, que em relação aos fatos da Colaboração que 

supostamente dizem respeito ao Querelante, que o Querelado nunca esteve presente, 

jamais presenciou qualquer tipo de prática ilícita por parte deste, se limitando a 

reproduzir o que diz ter ouvido, sem, para tanto, apresentar sequer um elemento que 

corrobore sua narrativa concretamente. 

Consta do Termo de Declarações de Colaboração Premiada a lista dos 

elementos de corroboração apresentados pelo Querelado, ao passo em que NENHUM 

dos elementos possui o condão de corroborar as imputações feitas ao Querelante: 



 
______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
www.luchioneadvogados.adv.br 

Avenida Rio Branco, 277 cobertura 1701 – Centro – Rio de Janeiro – RJ 
Tel: (21) 2220-5380 

8 

 



 
______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
www.luchioneadvogados.adv.br 

Avenida Rio Branco, 277 cobertura 1701 – Centro – Rio de Janeiro – RJ 
Tel: (21) 2220-5380 

9 

Nos pontos nº 57 e 58 do Termo de Declarações, o Querelado ainda faz 

menção à existência de fotos em que o Querelante aparece na companhia de Pedro 

Fernandes, João Marcos e Flavio Chadud, todos delatados pela Querelado. 

Porém, aqui também não se cuidam de elementos corroborativos da delação, 

na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal3, que não consideram registros de 

reunião como comprovação do alegado por agente colaborador 

Nesse sentido, sobre a necessidade de existência de elementos de 

corroboração, tem-se: 

“É insuficiente para o fim de corroboração exigido pelo §16 do art. 

4º da Lei 12.850/13 que o elemento de confirmação de uma 

delação premiada seja outra delação premiada, de um diverso 

delator, ainda que ambas tenham conteúdo concordante. (...). 

(Pet. 5700, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, j. em 22/09/2015)” 

“(...) 10. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem 

aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando 

adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força 

probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação 

probatória. 11. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, 

sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de 

densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de 

admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus 

comissi delicti. (...) A jurisprudência da Corte é categórica em 

excluir do conceito de elementos de corroboração documentos 

elaborados unilateralmente pelo próprio colaborador. Precedentes. 

(Inq 4074, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, 

julgado em 14/08/2018)” 

Na verdade, impossível cogitar ou concluir pela existência de qualquer 

relação ilícita, quando o que se encontra evidenciado é, no máximo, que o 

Querelante conhece ou tem amizade com tais pessoas. 

                                                           
3 (Inq. 3398, Relator(a) p/ acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, 2ª TURMA, Julgado em 18/12/2017) 
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O Projeto Qualimóvel foi tratado de forma específica no Anexo 02 da 

Colaboração Premiada do Querelado (Doc. 03 – Anexo 02 da Colaboração). 

Novamente, o que se tem no referido documento são afirmações sem 

corroboração suficiente por parte do Querelante, de suposto envolvimento em práticas 

ilícitas no desempenho do projeto Qualimóvel. 

No anexo em questão, o Querelado apresenta conversa de Whatsapp com 

pessoa de nome Anderson, que segundo aquele seria Assessor do Querelante, onde são 

definidos locais para realização do projeto Qualimóvel, o que, segundo ainda o 

Colaborador, seria a comprovação do envolvimento do Querelante no esquema. 

Tal afirmação beira o absurdo, não havendo qualquer tipo de elemento 

probatório que dê aspecto de concretude às afirmações feitas pelo Querelado, limitando-

se às acusações feitas a conjecturas por este apresentadas e por suposto “ouvir dizer” de 

pagamento de propina, sem qualquer confirmação do ocorrido. 

Tentando conferir aspecto de veracidade a sua narrativa, o Querelado cita 

episódio do dia 29/07/2019, véspera da deflagração da Operação Catarata I – fato que o 

Querelante sequer teria como saber – que, supostamente, seria o momento em que o 

Querelante teria recebido R$ 100.000,00 (cem mil reais) de “propina” de Flávio Chadud, 

em encontro em um Shopping da Barra da Tijuca onde funciona a empresa SERVLOG 

RIO. 

Tal fato é de notório conhecimento, em que pese não constar do Termo 

de Colaboração, tendo em vista que informações foram amplamente divulgadas 

pela mídia em possível vazamento seletivo de investigação sigilosa, o que acentua, 

ainda mais, a já significativa nocividade das falsas acusações feitas pelo 

Querelado. 

No dia 16.09.2020, o Jornal O Globo noticiou que “Delator diz que Cláudio 

Castro recebeu mais de R$ 100 mil em propina”: 
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4 

 

Aponte-se ainda a matéria que foi ao ar no Jornal da GloboNews, tratando 

amplamente da colaboração de Bruno Selem e o suposto vínculo do ora Governador 

em exercício com a empresa SERVLOG, conforme se verifica no link em destaque5. 

                                                           
4 https://oglobo.globo.com/rio/delator-diz-que-claudio-castro-recebeu-mais-de-100-mil-em-propina-
24644076  

https://oglobo.globo.com/rio/delator-diz-que-claudio-castro-recebeu-mais-de-100-mil-em-propina-24644076
https://oglobo.globo.com/rio/delator-diz-que-claudio-castro-recebeu-mais-de-100-mil-em-propina-24644076
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Ademais, na referida matéria do Jornal da GloboNews consta menção a 

declarações feitas pelo Delator aduzindo em que consistiria a autenticidade de suas 

acusações que, novamente, se baseiam em conjecturas criadas pelo Querelado que não 

se respaldam em qualquer tipo de documentação: 

 

 

Novamente as acusações são baseadas tão somente na palavra do Querelado, 

que não presenciou a entrega de qualquer valor ao Querelante, e cria a narrativa de um 

suposto cálculo dos valores do cofre para afirmar sua certeza das práticas ilícitas, o que 

não pode ser aceito ou incentivado. 

                                                                                                                                                                                     
5 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/16/mp-investiga-videos-de-claudio-castro-
em-encontro-com-empresario-preso-delator-cita-propina-de-r-100-mil.ghtml  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/16/mp-investiga-videos-de-claudio-castro-em-encontro-com-empresario-preso-delator-cita-propina-de-r-100-mil.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/16/mp-investiga-videos-de-claudio-castro-em-encontro-com-empresario-preso-delator-cita-propina-de-r-100-mil.ghtml
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As próprias declarações do Delator são contraditórias em si mesmo, pois em 

um primeiro momento é alguém de confiança a quem Flávio Chadud confessa o 

pagamento de propina ao Querelante, como consta do seu Termo de Colaboração, e em 

outro momento é alguém que usa de artifícios para encobrir o ato ilícito, como 

perguntar “qual era o valor total líquido das notas fiscais (...) com o claro objetivo de 

calcular a propina”. 

Ora, encontrar-se com uma pessoa conhecida, não pode vir a indicar, de 

forma alguma, que o Querelante esteja envolvido em qualquer prática ilícita, 

independentemente do que venha a ser comprovado em relação a Flávio Chadud. 

Dessa forma, tendo em vista que na narrativa apresentada pelo Querelado, 

este cita o Querelante como envolvido nas supostas práticas ilícitas que deram ensejo a 

Operação Catarata II, sem apresentar, para tanto, qualquer material que corrobore tais 

declarações, aquele s.m.j incorreu na prática de ilícitos contra a honra que serão melhor 

explicitados, o que justifica a apresentação da presente Queixa-Crime. 

 

2 – DA OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL 

Conforme já informado, a o Termo de Declaração assinado pelo Querelante se 

deu no dia 31.07.2020. 

O art. 38 do Código de Processo Penal6 dispõe sobre o prazo para exercício do 

direito de queixa, estipulando que este deve ser exercido dentro do prazo de 6 (seis) 

meses, contado a partir do dia em que vier, o Querelante, a saber quem é o autor 

do crime. 

Dessa forma, a presente Queixa-Crime, apresentada na data de seu protocolo, 

encontra-se dentro do prazo decadencial previsto para o exercício do direito pelo 

Querelante, devendo ser recebida por este Mm. Juízo.  

                                                           
6 Art. 38.  Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de 
queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier 
a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o 
oferecimento da denúncia. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm#art29
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3 – DA COMPETÊNCIA 

Dispõe o art. 70 do Código de Processo Penal: 

“Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se 

consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for 

praticado o último ato de execução.” 

A infração objeto da presente Queixa-Crime se deu em Termo de Declarações 

de Colaboração Premiada firmado na sede do Núcleo de Investigação do Rio de Janeiro, 

situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12, 2º e 3º andares, Centro/RJ, sendo este o local do 

fato praticado em desfavor do Querelante. 

Ainda, conforme será narrado quando da exposição meritória, a presente 

Queixa-Crime imputa ao Querelado crimes de Calúnia (art. 138 do CP), Difamação (art. 

139 do CP) e Injúria (art. 140, caput do CP) na forma do concurso formal impróprio de 

crimes (art. 70, parte final do CP).  

Incidem, ainda, as causas de aumento do art. 141, inciso II e III do Código 

Penal, bem como a causa de aumento do §1º do referido artigo, o que será detalhado em 

tópico próprio referente ao mérito da Ação Penal Privada. 

Dessa forma, de acordo com a legislação processual penal, a competência 

para julgamento dos fatos aqui abordados deve ser de uma das Varas Criminais da 

Comarca da Capital. 

 

4 – DO MÉRITO: 

Conforme a exposição fática delineada na presente Ação Penal Privada, o 

Querelado faz acusações inverídicas citando o nome do Querelante, de suposto 

recebimento de propina para beneficiar a empresa SERVLOG RIO em contratações com o 

Município do Rio de Janeiro no Projeto Qualimóvel, na época em que o Querelante 
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ocupava o cargo de Vereador responsável pela Subscecretaria de Proteção à Pessoa com 

Deficiência, o que se deu a partir do ano de 2016 e antes de 2018. 

O Querelado, sem apresentar qualquer elemento que tivesse o condão de 

corroborar as acusações feitas, imputa fato criminoso ao Querelante, de forma concreta, 

delimitando, inclusive, o período em que este teria se beneficiado do pagamento de 

propina, que s.m.j, configurariam crime de Corrupção Passiva, previsto no art. 317 do 

Código Penal7. 

Dessa forma, entende-se que o Querelado incorreu na prática do crime de 

Calúnia, previsto no art. 138, caput, do Código Penal, que possui a seguinte redação: 

 “Art. 138 – Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido 

como crime: 

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.” 

O Querelado, dessa forma, incorre na prática do delito de calúnia, pois no afã 

de apresentar fatos ilícitos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cita o 

nome do Querelante de forma leviana, sem apresentar elementos que respaldem a 

narrativa, imputando-lhe a prática de fato definido como crime, delimitando, ainda, 

o espaço temporal onde teria se dado o ilícito, tratando-se de imputação concreta de fato 

criminoso em desfavor do Querelante.  

Ainda, dispõe o artigo 139, caput, do Código Penal: 

“Art. 139 – Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo a sua 

reputação: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.” 

Conforme se depreende da leitura do citado artigo, a simples imputação de 

fato, verídico ou não, que venha a causar danos em relação à honra do sujeito a quem o 

fato diz respeito, constitui fato ofensivo a sua honra objetiva. 

                                                           
7 Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a12 (doze) anos, e multa. 
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É nesse exato sentido que se posiciona a doutrina de Cezar Roberto 

Bittencourt, ao tratar da adequação típica (tipo objetivo) do crime de difamação: 

“Difamação é a imputação a alguém de fato ofensivo à sua reputação. 

Imputar tem o sentido de atribuir, acusar de. O fato, ao contrário da 

calúnia, não precisa ser falso nem ser definido como crime.”8 

No caso da Querelante, além de imputar-lhe concretamente fato definido 

como crime, o Querelado faz diversas referências de envolvimento daquele no suposto 

esquema criminoso objeto da Operação Catarata II o que, por si só, já constitui fato 

ofensivo à honra objetiva deste. 

Imperioso destacar ainda que, atualmente, o Querelante exerce a função de 

Governador do Estado do Rio de Janeiro, em razão do afastamento do Governador eleito, 

motivo pelo qual, as declarações do Querelante geram efeito deletério em sua imagem 

enquanto político idôneo e com passado respeitável na cidade do Rio de Janeiro. 

Já o artigo 140, caput, do Código Penal diz: 

“Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (um) meses, ou multa.” 

O crime de injúria possui como bem jurídico tutelado a honra subjetiva do 

ofendido, isto é, a pretensão de respeito à sua dignidade (atributo moral) ou decoro 

(atributo físico e intelectual), que se reflete na própria concepção que o ofendido tem de 

si mesmo. 

Também nesse sentido é a doutrina de Cezar Roberto Bittencourt, ao tratar 

da adequação típica (tipo objetivo) do crime de injúria: 

“Injuriar é ofender a dignidade ou o decoro de alguém. A injúria, que 

é a expressão da opinião ou conceito do sujeito ativo, traduz sempre 

desprezo ou menoscabo pelo injuriado. A injúria é essencialmente uma 

                                                           
8 BITTENCOURT, Cezar Roberto, Código penal comentado, 8. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 580. 
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manifestação de desprezo e de desrespeito suficientemente idônea para 

ofender a honra da vítima no seu aspecto interno.”9 (grifamos) 

No caso do Querelante, além das condutas já narradas, é certo que as 

declarações do Querelado têm o condão de ferir a honra subjetiva daquele, na 

medida em que, indiretamente, o chama de “criminoso”, “corrupto”, “desonesto”, ou 

coisa do gênero. 

Buscando apontar a prática de delitos que, supostamente, teria 

conhecimento, por ter participado destes, o Querelado se excede e faz afirmações 

completamente falsas e irresponsáveis em face do Querelante, que, sabidamente, 

produziriam efeitos não só na esfera da persecução penal, como também em relação à 

própria posição de governador em exercício do Querelante. 

Em razão disto, está suficientemente evidenciado o especial fim de agir em 

relação aos delitos imputados, quais sejam, animus caluniandi, difamandi e injuriandi, 

elementos subjetivos especiais do tipo penal, necessários para a efetiva configuração dos 

delitos. 

Assim sendo, resta claro que o Querelado cometeu os crimes de calúnia, 

difamação e injúria, tipificados, respectivamente, nos arts. 138, 139 e 140 do Código 

Penal, em concurso formal impróprio de crimes (art. 70, parte final, do CP10), uma vez 

que, em que pese praticados os delitos a partir de uma mesma conduta, o Querelado 

agiu com desígnios autônomos em relação à cada delito imputado e a produção de 

seus efeitos negativos em face do Querelante. 

Incidem, no caso, as causas de aumento previstas no art. 141, inciso II e III do 

Código Penal, que possui a seguinte redação: 

“Art. 141 – As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um 
terço, se qualquer dos crimes é cometido: 

(...) 
                                                           
9 BITTENCOURT, Cezar Roberto, Código penal comentado, 8. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 588. 
10 Art. 70 – Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 
um sexto até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e 
os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. 
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II – contra funcionário público, em razão de suas funções; 

III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação 
da calúnia, da difamação ou da injúria.” 

Os fatos narrados pelo Querelado dizem respeito à época em que o 

Querelante ocupava a função de Vereador do Município do Rio de Janeiro, funcionário 

público na inteligência do art. 327 do Código Penal11, sendo que as supostas práticas 

criminosas seriam relacionadas à sua função,  

Tem-se, ainda, que praticados os delitos aqui narrados no bojo de 

Colaboração Premiada que deu origem processo de imensa repercussão (Operação 

Catarata II), gerando diversas notícias sobre o suposto recebimento de propina por 

parte do Querelado, o crime passou a ser mais difundido junto ao Sistema Judiciário e no 

próprio cotidiano da população, o que facilitou sua divulgação e a propagação dos 

efeitos negativos em relação ao Querelante. 

Incide, ainda, a causa de aumento prevista no §1º do art. 141: 

“§1º - Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de 

recompensa, aplica-se a pena em dobro.” 

A promessa de recompensa ao Querelado é justamente os benefícios 

advindos da Colaboração Premiada após a sua homologação, não havendo necessidade 

de tal recompensa ser em dinheiro, desde que represente vantagem ao Querelado.  

5 – DA NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO 

Há, por fim, a necessidade de o Querelado reparar os danos causados ao 

Querelante em razão de suas condutas. 

Tal se dá na medida em que o Querelado imputa, falsamente, ao Querelante, 

condutas de enorme gravidade, que, além dos efeitos gerados no âmbito penal, 

certamente produziram efeitos negativos na imagem do Querelante enquanto cidadão e, 

especialmente, enquanto Governador em exercício no Estado do Rio de Janeiro.  

                                                           
11 Art. 327 – Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 
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As imputações feitas pelo Querelado, por si só de significativa gravidade, 

revelam-se ainda mais lesivas quando se leva em conta a atual posição de Governador de 

Estado ocupada pelo Querelante, bem como o momento de sensibilidade política do 

Estado, que já teve seu Governador eleito afastado do cargo. 

A torpeza do Querelado resta evidenciada, pois, por meio de falsas acusações 

em face do Querelante, busca se beneficiar após ser acusado de envolvimento em 

diversas práticas criminosas. 

Deve ser levado em consideração, ainda, a intensa exposição da mídia sofrida 

pelo Querelante após as acusações feitas pelo Querelado, com diversas reportagens em 

televisão e jornais noticiando as declarações feitas pelo colaborador, que, como já dito 

anteriormente, o fez sem qualquer respaldo documental. 

Nesse sentido, há a necessidade de ser fixada a indenização de forma a 

reparar os danos sofridos pelo Querelado, bem como para que seja punido o Querelante, 

de forma que se evite, no futuro, a ocorrência de condutas semelhantes. 

6 - DO PEDIDO 

Do exposto, requer a Vossa Excelência:  

1) A autuação, processamento e recebimento da presente Queixa-Crime. 

2) A citação do Querelado para responder aos termos da presente Ação Penal 

Privada, sob pena de revelia. 

3) A intimação do Membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

4) Ao final, a condenação do Querelado nos termos dos arts. 138, 139 e 140 

c/c art. 141, incisos II, III e §1º, n/f do art. 70, parte final, todos do Código 

Penal. 

Requer-se, outrossim, a produção de todas as provas em direito admitidas, 

em especial testemunhal e documental, bem como a intimação das testemunhas 

arroladas ao final. 
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Pleiteia, por fim, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, que seja ao final fixado valor mínimo de indenização ao Querelante.  

 

Termos em que pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020. 

 
 

CARLO HUBERTH C. C. E LUCHIONE 
OAB/RJ 47.698 
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